
 بسم هللا الرحمن الرحيم

  ه  إِن فّا   سهبِيِلهِ  فِي يُقهاتِلُونه  ال ِذينه  يُِحب   ّللا  هن ُهم   صه أ  بُن يهان   كه

ُصوص   ر   مه
 (4:الصف)

 العسكري التحالف اإلسالمي لىيعلن فيه االنضمام إبيان جيش رجال الطريقة النقشبندية 

 األبي العراقي الشعب أيها

 اإلسالمية العربية أمتنا أبناء يا

لهذا  انضمامه الفاعلواعتزاز  وزهوِّ وفخر  يعلن بقوةجيش رجال الطريقة النقشبندية جيشكم 

بكل ما أوتينا وحاملي رايته  تهقادالتاريخي العظيم، ونشد على أيدي  (سالمي العسكريالتحالف اإل)

حفظه هللا )سلمان بن عبد العزيز جاللة الملك حضرة خادم الحرمين الشريفين ، وفي مقدمتهم من قوة

النقلة  هسالمية هذونبارك لنا ولهم وألمتنا العربي ة واإل ،ملك المملكة العربي ة السعودي ة (ورعاه

 نجازإمن  افيا له ،فعال وعمال تحلما فتحقق تذ كان؛ إمتناأجيال من أ اانتظرته التي ةالفريدالنوعية 

مة المجد لهذه األسالف عاد سوابق العز وأنه أحيث  ؛لهتفاء يستحق االحتفال به واالحاستراتيجي 

الجبار والذي يعد هذا الموقف د بأحرف من ذهب ومعان من نور سيخل  ، والعريقة عبر تاريخها التليد

خصها ن تفتخر بما وحق ألمتنا أ، يشترك فيه انضماما ودعما وتأييداكبر وسام شرف تاريخي لمن أ

 ُكن تُم  ) :مم كلهاعلى األوبفضلها شريفات بينات بالخيرية المطلقة  آياتفي وصاف األ بأبهىى تعالهللا 

ي ره  ة   خه ت   أُم  ِرجه ع ُروفِ  تهأ ُمُرونه  ِللن اِس  أُخ  نه  بِال مه و  تهن هه ِمنُونه  ال ُمن كهرِ  عهنِ  وه تُؤ  ِ  وه ، (110: عمران آل)، (بِاّلل 

ليصبح  ؛سالم منذ قرونالعروبة واإلطالما تمناه كل أبناء  كيد الحقيقي الواقعي الذياألوإنه النصر 

تنفذ أجندات التي نعرات المن ذوي  ،هاليوم الصاعقة المذهلة على كل منافق مداهن في عقيدته ومبدأ

طائفية وعنصرية حزاب ومنظمات يشيات لتحالفات وتكتالت وهيئات وأمن ميل ،صفوية مجوسية

نها ، والحقيقة والواقع أرهابوتزعم زورا وبهتانا أنها تحارب اإل تتذرع ،رهابيةمتطرفة ومتشددة وإ

وتعامل معها بازدواجية  ،وخدعت بذلك المجتمع الدولي ردحا من الزمن ،مصدره وراعيته وداعمته

 . ملفتة للنظر

 إلى والمجتمع الدولي واإلسالمية العربية الدول جميعجميع فصائل المقاومة العراقية و وندعو نهيب

الذي يقضي التاريخي هذا التحالف سناد لوتأييد وتقديم الدعم واإل الجادة الفعلية المشاركةاالنضمام و

احي الحياة عقيدة لى االعتدال في كل منإ يدعوو ،في العالمرهاب شكال التطرف والتشدد واإلأكل على 

 .التوفيق ولي وهللا بسالم مطمئنة منةآ مستقرة الحرة الشعوب لتعيش ؛وعمالوخلقا 
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